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Caro Candidato,
Esta prova contém 60 questões de múltipla escolha, sendo:
• 30 questões de Matemática;
• 30 questões de Português;
Não abra a prova até que o fiscal lhe conceda a autorização.
Em sua mesa de provas, não deve constar nada além de lápis, borracha, caneta e documento pessoal.
O candidato que precisar utilizar o banheiro ou que, porventura, venha a sentir-se mal, deve chamar
o fiscal à sua mesa. Não se levante da cadeira sem antes comunicar ao fiscal.
Não haverá correções de erros nas questões durante a prova. Caso estes erros sejam confirmados pela equipe avaliadora, comprometendo o seu resultado, a questão será anulada. Ao final da prova,
você pode solicitar um formulário para pedido de revisão de questão.
Você está recebendo este caderno de questões e um Cartão-Resposta
O caderno de questões só poderá ser trocado no início da prova se for detectado algum erro
de impressão.
A prova tem duração máxima de 4 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
O candidato terá o direito de levar consigo o caderno de questões caso permaneça em sala no mínimo
2 horas.
É recomendado que o candidato reserve pelo menos 15 minutos para transferir as respostas do caderno de questões para o cartão de respostas.
Observações:
A lista dos candidatos classificados e que passarão para a segunda etapa (a Entrevista Socio-Economica) será divulgada no site do curso, www.prevest.org e também na página do PreVest no Instagram
www.instagram.com/prevest.ssa até o dia 10/02/2019.
Caso se faça necessário, uma segunda chamada será realizada, informando cada candidato, individualmente, por telefone e será também divulgada na Internet, através do site www.prevest.org e da página do PreVest no Instagram www.instagram.com/prevest.ssa seguindo rigorosamente a ordem de
classificação da lista de chamada.
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Matemática
1. Uma praça circular possui 5 entradas distribuídas
em seu contorno de forma que a distância entre
duas entradas consecutivas seja sempre a mesma.
Existem 10 caminhos retos espalhados pela praça,
todos eles começando em uma entrada e
terminando em outra. Esses caminhos dividem o
terreno da praça em um total de:
a)
b)
c)
d)
e)

16 regiões
15 regiões
13 regiões
11 regiões
10 regiões

2. Interessado em saber a distância em linha reta
entre Salvador e Cancún, no México, Fred pegou um
mapa cuja escala era 1:100.000.000. Isso quer dizer
que uma unidade de comprimento no mapa equivale
a 100 milhões dessa unidade na distância real. Se a
distância de Salvador a Cancún no mapa foi de 6
centímetros, qual a distância real entre as duas
cidades? (Dados: 1 km = 1000m, 1 m = 100 cm)
a)
b)
c)
d)
e)

6.000 km
60.000 km
600.000 km
60.000.000 km
600.000.000 km

3. Um terreno retangular foi dividido em 9 regiões
retangulares, como mostra a figura abaixo. As
medidas das áreas de algumas dessas regiões já
estão indicadas, em metros quadrados. Quanto
mede a área do terreno todo?

a)
b)
c)
d)
e)

6
18
36
108
126

4. Em uma campanha de Natal, um condomínio
resolveu doar cestas básicas para todos os
empregados, sendo uma cesta para cada um dos 40
funcionários. O condomínio tem 800 apartamentos,
mas 20% destes se recusaram a participar da
campanha. Se a cesta básica custa 400 reais, com

à campanha terá que contribuir?
a) 12
b) 16
c) 20
d) 25
e) 40
5. Uma caixa d’água tem a forma de um
paralelepípedo, com comprimento de 6 metros,
largura de 4 metros e altura de 1,27m.
Posteriormente, verificou-se que o volume era
insuficiente e resolveu-se aumentar a altura em 0,25
m. A capacidade da caixa d’água foi aumentada em
quantos litros? (1m³ = 1000 litros)
a)
b)
c)
d)
e)

3000
6000
7620
10620
300000

6. Uma colônia de bactérias se reproduz rapidamente
e aumenta a sua população em um número constante
a cada dia. Se no dia 12 de um determinado mês a
colônia tinha 232 milhões de indivíduos e no dia 15
esse número passou para 277 milhões, quantos
milhões de indivíduos são esperados nessa colônia
no dia 20 desse mês?
a)
b)
c)
d)
e)

327
333
341
348
352

7. Uma professora do PreVest, que mora em
Salvador, está pensando em fazer uma viagem de
carro para Aracaju, que fica a 300km de Salvador.
Sabendo-se que o carro dela consome 1 litro de
gasolina a cada 12kmrodados e que o preço do litro
da gasolina é R$ 4,50, qual das alternativas contém a
faixa de valores que representa quanto a professora
gastará de combustível na viagem de ida para
Aracaju?
a)
b)
c)
d)
e)

Menos que R$ 50
Entre R$ 50 e R$ 100
Entre R$ 100 e R$ 150
Entre R$ 150 e R$ 200
Mais que R$ 200

8. Um motorista, trafegando por uma estrada, avista
uma placa indicando que seu destino está a 30
quilômetros. Considerando que o motorista manterá
uma velocidade constante de 90 km/h (cem
quilômetros por hora), em quanto tempo estima-se
que ele chegará ao seu destino?
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a)
b)
c)
d)
e)

15 minutos
20 minutos
25 minutos
30 minutos
40 minutos

9. Vanessa conseguiu colocar seu dinheiro em um
fundo de investimento que rende 5% ao ano, a juros
simples. Se ela depositou R$ 2.000,00 em janeiro de
2017, quanto Vanessa terá de dinheiro em janeiro
de 2021?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 2020,00
R$ 2048,00
R$ 2100,00
R$ 2200,00
R$ 2400,00

10. O quadrilátero ABCD é um retângulo. Sendo E
um ponto no segmento AB, a soma das áreas dos
triângulos sombreados AED e BEC é:

a)
b)
c)
d)
e)

1,5
6
10
15
20

11. O preço original de uma passagem de ônibus em
uma determinada cidade era de 4 reais. Visando
aumentar a arrecadação, a companhia resolveu
aumentar em 25% o valor da passagem na virada do
ano. Após vários protestos da população, a
companhia resolveu dar um desconto de 20% em
cima do novo valor da passagem para quem
pegasse pelo menos dois transportes no dia. Se
uma pessoa pega 4 transportes no dia, qual o valor
unitário da passagem que ela pagará com a nova
medida?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 3,75
R$ 4,00
R$ 4,25
R$4,40
R$ 4,50

12. Considerando trabalhar como motorista de
aplicativo, João decide levantar as despesas e
receitas a fim de avaliar se o trabalho vai valer a
pena ou não. Como ele não dispõe de automóvel,
terá que alugar o mesmo por um custo fixo mensal
de 1600 reais. Para cada hora que João passar
trabalhando ele terá uma despesa média de 30 reais
(combustível, lavagem, manutenção, etc.) e uma
receita de 40 reais. Se João desejar obter uma
renda mensal líquida de 2000 reais, quantas horas

ele terá que rodar em cada um dos 30 dias do mês?
a)
b)
c)
d)
e)

8
9
10
11
12

13. Alê é pai de três filhos e, antes de sair de casa,
deixou uma cesta com 25 uvas para os filhos
comerem. Gustavo foi o primeiro a acordar e comeu
um quinto das uvas do cesto. Depois, Danilo acordou
e comeu um quarto das uvas que restavam. Por
último, Carol acordou e comeu um terço das uvas que
viu. O que se pode afirmar sobre a quantidade de
uvas que cada um comeu?
a)
b)
c)
d)

Gustavo comeu mais uvas que todos os outros
Danilo comeu mais uvas que todos os outros
Carol comeu mais uvas que todos os outros
Danilo e Carol comeram a mesma quantidade de
uvas e Gustavo comeu menos que os outros dois.
e) Os três comeram a mesma quantidade de uvas.
14. Interessada em saber a altura do Elevador
Lacerda, Samanta decidiu pegar uma estaca de 1
metro de comprimento e medir a sua sombra no solo,
obtendo a medida de 5 centímetros. Sabendo-se que
a sombra do Elevador Lacerda media 3 metros e 50
centímetros no solo neste momento, qual a altura
calculada deste ponto turístico soteropolitano? Dado:
1 metro equivale a 100 centímetros
a)
b)
c)
d)
e)

28 m
70m
140m
175m
350m

15. Nos dias atuais, o número de brasileiros é de
aproximadamente 200 milhões,
enquanto a
população da Região Metropolitana de Salvador
(RMS) está próxima de 3 milhões. Estima-se que,
daqui a 10 anos, a população brasileira será de 220
milhões de habitantes. Se a população da RMS
crescer na mesma proporção relativa que a brasileira,
qual será o número aproximado de habitantes da
primeira em 2030?
a)
b)
c)
d)
e)

3 milhões e 20 mil
3 milhões e 100 mil
3 milhões e 200 mil
3 milhões e 300 mil
3 milhões e 500 mil

16. Assinale a alternativa correta em relação ao
Diagrama de Venn da figura.
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e) 22
20. Numa rua, todas as casas, cujas famílias têm
mais de três pessoas, são próprias. Sabe-se que
Matheus mora nessa rua, em uma casa própria.
Diante do exposto, marque a alternativa correta:
a) se um elemento pertence a “B”, então pertence a
“A”.
b) se um elemento pertence a “A”, então pertence a
“B”.
c) todos os elementos pertencem a “B”.
d) todos os elementos pertencem a “A”.
e) nenhum elemento pertence a “A”.
17. Na lavagem do Bonfim, uma multidão de fiéis faz
uma caminhada que parte da Igreja da Conceição
da Praia (P(1,1)), segue até o Largo da
Calçada(C(3,5)), depois Largo de Roma (R(2,6)) e,
por fim, a Colina Sagrada (S(1,9)). Considere que os
números entre parênteses são as coordenadas dos
locais em um plano cartesiano. Qual a distância em
linha reta entre a origem e o término do
percurso,
sendo
que
as
coordenadas
correspondem a pontos no plano cartesiano e que
cada unidade neste plano corresponde a 1 km?
(Dados: √2=1,4; √5=2,2)
a)
b)
c)
d)
e)

8 km
9 km
12 km
14 km
18 km

18. Natália trabalha com encomenda de pãezinhos e
percebeu que sua renda mensal (R) pode ser
calculada em função do número de encomendas (E)
que a mesma entregou no mês, seguindo a função
de 1º grau: R = 100.E – 500 . Se, no mês de janeiro,
a renda de Natália foi de 2500 reais, o número de
encomendas entregues no mês foi:
a)
b)
c)
d)
e)

20
24
25
30
40

19. Enquanto fiscalizava a prova do Vestibulinho, o
professor Mateus estava entediado e resolveu fazer
umas contas, para passar o tempo. Inicialmente ele
pensou em um número, multiplicou o mesmo por 3,
somou 4 ao resultado, depois dividiu por 5 e subtraiu
3, obtendo 5 como resultado. Em que número
Mateus pensou inicialmente?
a)
b)
c)
d)

2
7
12
17

a)
b)
c)
d)
e)

A família de Matheus tem 3 pessoas.
A família de Matheus tem menos de 3 pessoas.
A família de Matheus tem mais de 3 pessoas.
Matheus não mora sozinho.
Nada se pode afirmar sobre o número de pessoas
da família de Matheus.

21. Um petroleiro possui reservatório em formato de
um paralelepípedo retangular com as dimensões
dadas por 60 m X 10 m de base e 10 m de altura.
Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de
um eventual vazamento, esse reservatório é
subdividido em três compartimentos, A, B e C, de
mesmo volume, por duas placas de aço (espessuras
desprezíveis) retangulares com dimensões de 7m de
altura e 10 m de base, de modo que os
compartimentos são interligados, conforme mostra a
figura.

Assim, caso haja rompimento no casco do
reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará.
Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro
se encontra com sua carga máxima: ele sofre um
acidente que ocasiona um furo no fundo do
compartimento C. Após o fim do vazamento, o volume
de petróleo derramado terá sido de:
a)
b)
c)
d)
e)

1400 m³
1800 m³
2000 m³
3200 m³
6000 m³

22. Em um campo de futebol como o da figura abaixo,
constatou-se que a área da pequena área do goleiro
(retangular) é 200 vezes menor que a área total do
campo. Se o lado maior da pequena área mede 10
metros, quanto mede o lado menor?

Vestibulinho PreVest 2020
a)
b)
c)
d)
e)

3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m

23. Uma faculdade particular de medicina divulgou
uma promoção da mensalidade do curso durante os
6 primeiros meses, baixando a mesma de 1850 para
1450 reais.
Nessas
sas condições, o desconto oferecido na
mensalidade dos 6 primeiros meses é:
a)
b)
c)
d)
e)

menor que 10%
maior que 10% e menor que 20%
maior que 20% e menor que 30%
maior que 30 e menor que 40%
maior que 40%

24. A sequência a seguir foi formada segundo uma
certa regra:

De acordo com essa regra, no passo 26 haverá:
a)
b)
c)
d)
e)

1 bola preta e 6 traços horizontais
2 bolas pretas e 7 traços horizontais
1 bola preta e 8 traços horizontais
2 bolas pretas e 9 traços horizontais
1 bola preta e 10 traços horizontais

25. O professor Rodrigo
drigo deseja comprar uma casa,
no valor total de 200 mil reais. O vendedor ofereceu
a ele a possibilidade de dar uma entrada à vista e
pagar o restante em 12 prestações sem juros. Se
Rodrigo der uma entrada de 56 mil reais, qual será,
em reais, o valor de cada uma das 12 parcelas que
ele terá que pagar?
a)
b)
c)
d)
e)

8 mil
10 mil
12 mil
15 mil
16 mil

26. A afirmação “Todo jovem que gosta de
matemática adora esportes e festas” pode ser
representada segundo o diagrama:
M={jovens que gostam de matemática}
E = {jovens que adoram esportes}
F = {jovens que adoram festas}

27. Qual a função que representa o valor a ser pago
após um desconto de 3% sobre o valor x de uma
mercadoria?
a)
b)
c)
d)
e)

y = 0,03x
y = 0,3x
y = -0,03x
y = 0,97x
y = -3x

28. Carlos trabalha
lha como DJ e cobra uma taxa fixa de
R$ 100,00, mais R$ 20,00 por hora, para animar uma
festa. Daniel, na mesma função, cobra uma tax
taxa fixa
de R$ 55,00, mais R$ 35,00 por hora. Qual o tempo
de duração de uma festa que resulta no mesmo custo
total de contratação
tação dos dois DJs?
a) 1 hora
b) 1 hora e meia
c) 2 horas e meia
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d) 3 horas
e) 4 horas e meia
29. Um auxiliar de enfermagem deve trabalhar 30
horas semanais. Devido a um acúmulo de serviço na
semana passada, ele precisou fazer 12 horas extras.
A fração que corresponde a quanto ele trabalhou a
mais do que o previsto é:
a)
b)
c)
d)
e)

1/3
2/3
1/4
1/5
2/5

32.

A presente ironia da tira ocorre em virtude de

30. Foi consultado um certo número de pessoas
sobre o esporte que jogam. Obteve-se o resultado
seguinte: 300 pessoas jogam futebol, 270 pessoas
jogam vôlei, das quais 150 jogam ambos os
esportes e 80 não jogam nenhum dos dois. O
número de pessoas entrevistadas foi:
a)
b)
c)
d)
e)

c) orientar a sociedade como proceder diante de uma
situação caótica.
d) listar dados recolhidos no último ENEM.
e) sensibilizar o leitor a uma mudança de postura.

a)
b)
c)
d)
e)

Miguelito não entender a pergunta.
Mafalda não saber formular uma boa pergunta.
A palavra “sujeito” projetar mais de um sentido.
Miguelito demonstrar que sabe gramática.
Mafalda considerar gramática uma disciplina “fácil”.

Leia o texto abaixo e responda às questões 33 a 35

500
570
600
720
800

A complicada arte de ver

Português
31. MEC identifica 6.000 erros em notas do Enem
e novas falhas
Governo encontrou notas erradas por problemas na
aplicação; Inep recebeu 75 mil reclamações
O governo Bolsonaro identificou cerca de 6.000
erros em notas do Enem 2019. Além da falha inicial
ocorrida
na
gráfica,
também
foram
encontradas notas erradas provocadas por outras
falhas, como na aplicação.
Problemas referentes ao uso de um cartão de
resposta reserva, no momento da aplicação da
prova, por exemplo, foram identificados durante a
força-tarefa realizada desde sábado (18) pelo
governo. A quantidade de estudantes afetados por
esses problemas de aplicação é pequena, de cerca
de 20 casos — eles também tiveram notas
alteradas.
(Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/01/mecidentifica-6000-erros-em-notas-do-enem-e-novas-falhas.shtml)

O texto lido é uma notícia. Sendo assim, o principal
objetivo do seu autor é:
a) informar acerca de um acontecimento recente.
b) se posicionar sobre um erro cometido pelo
governo.

Ela entrou, deitou-se no divã e disse: "Acho que estou
ficando louca". Eu fiquei em silêncio aguardando que
ela me revelasse os sinais da sua loucura. "Um dos
meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto
as cebolas, os tomates, os pimentões - é uma alegria!
Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha para
fazer aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar
cebolas. Ato banal sem surpresas. Mas, cortada a
cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que
nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis
perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles: tive
a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de
catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser
comido, se transformou em obra de arte para ser
vista! E o pior é que o mesmo aconteceu quando
cortei os tomates, os pimentões... Agora, tudo o que
vejo me causa espanto."
Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me
levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as "Odes
Elementales", de Pablo Neruda. Procurei a "Ode à
Cebola" e lhe disse: "Essa perturbação ocular que a
acometeu é comum entre os poetas. Veja o que
Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe
causou assombro: 'Rosa de água com escamas de
cristal'. Não, você não está louca. Você ganhou olhos
de poeta... Os poetas ensinam a ver".
Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os
olhos, de todos os órgãos dos sentidos, são os de
mais fácil compreensão científica. A sua física é
idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica: o
objeto do lado de fora aparece refletido do lado de
dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à
física.
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William Blake sabia disso e afirmou: "A árvore que o
sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê". Sei
disso por experiência própria. Quando vejo os ipês
floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça
ardente: ali está uma epifania do sagrado. Mas uma
mulher que vivia perto da minha casa decretou a
morte de um ipê que florescia à frente de sua casa
porque ele sujava o chão, dava muito trabalho para
a sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza. Só
viam o lixo. Adélia Prado disse: "Deus de vez em
quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e
vejo uma pedra". Drummond viu uma pedra e não
viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema.
(...)
A diferença se encontra no lugar onde os olhos são
guardados. Se os olhos estão na caixa de
ferramentas, eles são apenas ferramentas que
usamos por sua função prática. Com eles vemos
objetos, sinais luminosos, nomes de ruas - e
ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao
fazer. Isso é necessário. Mas é muito pobre. Os
olhos não gozam... Mas, quando os olhos estão na
caixa dos brinquedos, eles se transformam em
órgãos de prazer: brincam com o que veem, olham
pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o
mundo.
(...)

b) possibilitar o espanto propiciado pela literatura no
percurso acadêmico dos alunos.
c) afirmar a importância de ignorar a banalidade do
dia a dia e enxergar as maravilhas.
d) fornecer aos estudantes a possibilidade de
perceber o mundo através da arte.
e) ensinar aos alunos a arte de não enxergar grandes
problemas no mundo.
35. A ideia de que a “arte imita a vida” pode ser
corroborada pelo seguinte trecho
a) “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”.
b) “Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como
Moisés diante da sarça ardente: ali está uma
epifania do sagrado”
c) “De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se
transformou em obra de arte para ser vista!”
d) [os olhos] “brincam com o que veem, olham pelo
prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo.”
e) "Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho
para uma pedra e vejo uma pedra"

36.

Por isso - porque eu acho que a primeira função da
educação é ensinar a ver - eu gostaria de sugerir
que se criasse um novo tipo de professor, um
professor que nada teria a ensinar, mas que se
dedicaria a apontar os assombros que crescem nos
desvãos da banalidade cotidiana. Como o Jesus
menino do poema de Caeiro. Sua missão seria
partejar "olhos vagabundos".
ALVES, Rubem. A complicada arte de ver. In: Folha de São Paulo,
26/out/2004.

33. No texto, o narrador observa que a noção de
“arte”
a) está atrelada à disposição do observador em
enxergar a realidade de outra forma.
b) está vinculada à observação física dos
fenômenos existentes na realidade.
c) está condicionada às experiências anteriores da
vida dos observadores.
d) está oposta ao ditado de que a “beleza está nos
olhos de quem vê”.
e) está unida à noção de beleza como o “puro e
bom” para a humanidade.
34. A conclusão do texto, a missão de “partejar (dar
à luz) olhos vagabundos” significa:
a) compreender os dois tipos de visão que um ser

Diversas são as estratégias argumentativas utilizadas
pelos autores dos textos para convencer o leitor
acerca de uma determinada tese. Nesse card, a
estratégia prioritária usada para demarcar a
discrepância entre pretos e brancos na universidade
é:
a)
b)
c)
d)
e)

apresentação de dados estatísticos.
argumento de autoridade.
referência histórica.
comparação.
relação de causa e consequência.

37.
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39. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão empregadas corretamente:

Em alguns quadrinhos, ao ser representada a fala
de moradores da área rural, a grafia se adapta para
o que muitos chamam de “falar caipira”. No entanto,
algumas representações gráficas das formas de
falar do interior são exageradas na medida em que,
ao estarem presentes apenas nos balões dessas
personagens, apresentam aspectos falados por
grande parte dos brasileiros como se fossem
restritos ao contexto do campo. Um exemplo disso,
no quadrinho acima, é
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

consequêntemente, ânimo, sábio
perpléxo, vídeo, símbolo
sabia, termino, lírio
terrível, orgãos, música
usufluir, sígno, justiça

40.

a troca do “l” pelo “r” em “prantando”.
a troca do “e” pelo “i” em “isperança”.
a escrita de árvore sem “o” em “árvre”.
a troca do “e” pelo “i” em “di”.
a escrita de “oba”, falado de norte a sul do Brasil.

38.
Tudo OK (part. Mila e JS O Mão de Ouro)
Thiaguinho MT
É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez
É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez
Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá
ok
Brota no bailão, pro desespero do seu ex
Brota no bailão, pro desespero do seu ex
Brota-brota no bailão pro desespero do seu ex
Brota-brota no bailão pro desespero do seu ex
Se ele te trombar, vai se arrepender
Uma bebê dessas, nunca mais ele vai ter
Uma-uma bebê dessas, nunca mais ele vai ter
Uma-uma bebê dessas, nunca mais ele vai ter

A receita do suco detox de espinafre se aproxima da
função argumentativa ao:
a) informar o site onde se pode adquirir mais
informação acerca da bebida.
b) apresentar os ingredientes que serão utilizados no
preparo.
c) explicar de que maneira se deve preparar o
alimento.
d) associar a linguagem verbal à não-verbal.
e) exibir os benefícios da ingestão do produto.
41.

Vai ter, uma bê-bê-bê, vai ter
(Disponível em https://www.letras.mus.br/thiaguinho-mt/tudo-ok-partmila-e-js-o-mao-de-ouro/)

Os compositores costumam se inspirar em
elementos do cotidiano para produzirem as suas
canções. No caso da canção “Tudo OK”, pode-se
afirmar que seu autor evidencia na letra um
sentimento de:
a)
b)
c)
d)
e)

arrependimento.
vingança.
compaixão.
medo.
resiliência.

O emprego da palavra mau no segundo quadrinho
(entre mau e mal) está correto por essa palavra
pertencer à classe morfológica dos
a)
b)
c)
d)

advérbios
adjetivos
substantivos
pronomes
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e) conjunções
42.

profundamente à família PreVest pela dedicação e a
super-atenção que recebi durante o curso. Assim
como alguns colegas, percebi como os professores se
esforçavam e se sentiam vitoriosos com nossas
superações. Desejo muito sucesso à turma de 2016.
Foi um ano intenso e cheio de determinação (tanto
dos alunos quanto dos professores), portanto tenho
certeza de que a vitória já é nossa! Perseverança
sempre!”
(Lorena Mello – aluna do PreVest da turma de 2016 e atual acadêmica de
Medicina na UFBa)

Com relação às informações apresentadas no
depoimento de uma ex-aluna de um projeto social de
Salvador que prepara alunos para a entrada na
Universidade, pode-se inferir que
a) o projeto vai além do aprimoramento intelectual do
aluno.
b) os mentores do projeto são jovens oriundos de um
contexto marcado pela desigualdade.
c) a aluna vem sempre estudou em escolas
particulares, mas ainda não tinha alcançado a
vitória.
d) alguns professores do projeto não se envolviam
com o emocional do aluno.
e) a aluna escreveu o depoimento após a sua
aprovação no vestibular.
“Eu não acredito em arte. Eu acredito em artistas.

Disponível em: <https://chicorei.com/poster/poster-duchamp-3576.html>.
Acesso em 10 maio 2017.

O pôster exibido traz uma montagem da obra
LHOOQ e uma frase do seu autor, Marcel Duchamp.
A reflexão proporcionada pela imagem nos leva a
concluir que, na visão do artista francês, a arte é a
(o)
a) manifestação de um projeto político pessoal dos
artistas.
b) representação da união entre a ideologia e
biografia dos artistas.
c) demonstração do caráter alienante e apolítico do
cenário artístico.
d) expressão subjetiva da vivência experimentada
pelos produtores do fazer artístico.
e) exibição da descrença da sociedade na pureza
da mensagem dos pensadores culturais.
43. “Ser aluna do PreVest foi uma experiência única
na minha vida, intelectualmente e humanamente
falando. Um cursinho admirável pela seriedade e o
compromisso com o futuro de seus alunos. A equipe
de voluntários é visivelmente apaixonada pelo
projeto e pelas ações desenvolvidas na promoção
de uma educação igualitária em meio a uma
realidade social marcada pela desigualdade. Tive
muitas vitórias particulares durante o curso,
principalmente ao superar assuntos no qual eu tinha
deficiência e, nesse momento, quero agradecer

44. Você sabe que no mundo há pessoas ___, ___
também sabe que aqueles que você ama cada vez
___ podem ser pessoas ___ para o mundo.
Podemos preencher as lacunas acima com a seguinte
sequência:
a)
b)
c)
d)
e)

más, mas, mais, más
más, mais, mas, más
más, mais, mais, más
más, mas, mas, más
mas, mas, mais más

45. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de
Luís de Camões
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar a criar confusões de prosódias
E uma profusão de paródias
Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões

VELOSO, Caetano. Língua. Disponível em
<https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44738/>. Acesso em 12 maio
2017.

A música Língua, lançada em Velô (1984), álbum de
estúdio de Caetano Veloso, presta uma homenagem
à Língua Portuguesa. O trecho acima afirma que é
função da poesia
a) apresentar um caminho de distração diante das
dores do mundo.
b) construir manifestações linguísticas variadas para
uso da gramática normativa.
c) idealizar um padrão do fazer literário a ser
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alcançado pelos estudiosos da língua.
d) possibilitar uma abordagem diferenciada da
realidade através do uso criativo da língua.
e) incentivar o domínio da escrita da língua
portuguesa do escritor humanista Luís de
Camões.
46.

Quanto ao uso dos porquês na tirinha acima, é
peceptível que
a) a garota implica com seu colega em virtude de ele
defender suas convicções com argumentos vazios.
b) o garoto emprega corretamente o uso dos porquês
em todos os quadrinhos
c) o “por que” do primeiro quadrinho está empregado
equivocadamente, faltando um acento circunflexo
no “que”.
d) o “porque” do segundo quadrinho, na fala do
garoto, destoa da norma padrão pela falta do
acento circunflexo.
e) o humor da tira está no fato de, sem perceber, o
garoto empregar corretamente os porquês no
terceiro quadrinho.
48.
Paradoxo
O amor
É a mais perfeita
Imperfeição.

(Disponível em https://br.pinterest.com/pin/366269382191129481/)

O card acima, postado em uma página do Instagram
que se vale da ironia para apresentar, de forma
criativa, as características dos signos, revela que:
a) os leoninos costumam se humilhar por alguém
que ama.
b) para os sagitarianos, ter conhecimento sobre algo
que está fazendo é fundamental.
c) os piscianos não são normalmente fiéis em suas
relações.
d) os geminianos são humildes no reconhecimento
dos seus erros.
e) para os escorpianos, não vale a pena guardar
rancor.
47.

Fonte: Disponível em:
<http://educrealmirian.blogspot.com/2016/09/lingua-portuguesa-uso-dosporques.html>. Acesso em 23 nov 2018.

Felicidade na tristeza,
Subterfúgio às dores
Do mundo. Passos lentos
Em direção ao caos.
E ser feliz é apenas isso,
Essa tristeza do abandono,
Essa dor que contamina
O que inda resta,
De tudo o que não foi.
O pensamento doendo
Em cada canto
Onde se guarda o que faltou,
Mesmo que tudo...
Eu disse amor?
Queria dizer morte.
FRAGA, Myriam. Poemas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017.

A poesia da escritora baiana Myriam Fraga trabalha,
através do uso temático e estrutural de uma figura de
linguagem, a
a) negação da possibilidade de tristeza diante da
felicidade amorosa.
b) comparação entre as características comuns dos
fenômenos humanos.
c) contraposição suscitada pelo caótico sentimento
amoroso e suas “desrazões”.
d) construção do amor como uma perfeição ancorada
na sinceridade.
e) incompatibilidade da semelhança entre a finitude
da morte e a desejo amoroso.
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49. O atual governo inaugura um conceito novo na
política: a autofobia. Cada ministro parece ter sido
escolhido não pela afinidade com a pasta, mas por
quanto ele odeia a área. O ministro da
Educação despreza as faculdades federais, o
ministro do Meio Ambiente já tinha sido condenado
por fraude ambiental, o ministro das Relações
Exteriores não acredita em globalismo, o ministro da
Cidadania acha que filmes nacionais “não têm
plateia por serem muito ruins”, a ministra dos
Direitos Humanos é a Damares Alves.
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2019/0
8/precisamos-falar-sobre-autofobia.shtml

O fragmento do artigo de Gregório Duvivier sugere
que o novo governo do Brasil pratica a autofobia ao
a) escolher os seus ministros de acordo com a
vontade do povo que o elegeu.
b) atribuir funções a pessoas sem afinidade com as
funções que devem desenvolver.
c) ser preconceituoso e intolerante às minorias
sociais.
d) ironizar o despreparo político do presidente e
suas falas contraditórias.
e) nomear uma mulher a uma função restritamente
desenvolvida por homens.

TEXTO II
O poema é antes de tudo um inutensílio.
BARROS, Manoel de. Arranjos para Assobio. Rio de Janeiro: Editora
Record, 1998.

A discussão sobre a finalidade do fazer artístico
inspirou diversos teóricos, filósofos e poetas. A leitura
comparativa dos dois textos apresenta
a) questionamentos sem respostas possíveis sobre a
função da obra de arte.
b) reflexões sobre a inutilidade prática da função
estética nas formas artísticas.
c) exames acerca a necessidade dos padrões
estéticos na construção cultural.
d) semelhança de opiniões que marcam grandes
correntes teóricas de diversas épocas.
e) conclusões sobre como o conceito de “belo”
depende da moralidade de uma época.
52.

50.

O twitter é um gênero textual que agrega elementos
da oralidade em uma plataforma digital escrita,
servindo como exemplo de texto que possui
hibridamente elementos da fala e do universo
escrito. O tweet acima ilustra essa característica ao
fazer adapatações que se aproximam, por exemplo,
ao som da fala, no caso do(a)
a)
b)
c)
d)
e)

redução da palavra “não”, representada por “n”.
o uso do termo “advento”.
a forma escrita “deus” em inicial minúscula.
o verbo “dormir” na forma infinitivo.
retirada do “r” em “vive”.

51.
TEXTO I
Essa busca de liberdade já se enuncia na escolha
do título, que alude à expressão de Immanuel Kant,
para quem a beleza está na "finalidade sem fim" das
obras de arte. O belo não se submete a nenhum fim:
não se deixa determinar por nenhum conceito prévio
de moralidade ou utilidade.
BOSCO, Francisco. Finalidades sem fim. Disponível em:
<http://www2.uol.com.br/antoniocicero/finalidades.html>.

A campanha de doação de órgãos promove uma
reflexão no público-alvo por meio do (a):
a) direcionamento ao público infantil, feita pela
presença de brinquedos na imagem.
b) conscientização de que doar sempre foi uma
prática comum na vida de cada cidadão.
c) distanciamento entre a prática de doar o que não
serve e de doar órgãos.
d) relação direta com a ideia de morte, conceito
comum na sociedade ocidental.
e) criatividade em evidenciar que o órgão mais
necessário é o pulmão.
Leia o card abaixo para responder às questões de
53 a 55
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quero ser muita coisa porque não bebo pinga. Eu sou
sozinha. Tenho três filhos. Se eu viciar no alcoolos
meus filhos não irá respeitar-me. Escrevendo isto
estou cometendo uma tolice. Eu não tenho que dar
satisfações a ninguem. Para concluir, eu não bebo
porque não gosto, e acabou-se. Eu prefiro empregar o
meu dinheiro em livros do que no alcool. Se você
acha que estou agindo acertadamente, peço-te para
dizer:
- Muito bem, Carolina!
JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo. São Paulo: Ática, 2007.

O diálogo com o leitor, proposto por Carolina Maria de
Jesus, evidencia

53. A importância da campanha lida está no fato de
que
a) existem muitas meninas que, como Gabi, se
interessam por esportes/jogos que são tidos
como “de meninos”, mas podem ser jogados por
elas.
b) meninas não devem, de forma alguma, praticar
esportes que sejam agressivos.
c) meninos devem, aos poucos, jogar brincadeiras
tidas como “femininas”.
d) meninas e meninos não podem jogar karatê por
ser um esporte de adultos.
e) tanto meninas quanto meninos geralmente estão
desinteressados em jogar karatê.

a) a escolha da autora em escrever para o grupo
letrado, instância na qual queria se inserir.
b) o lamento da escritora em ter que utilizar a escrita
como uma forma de passatempo.
c) o desprezo da autora diante daqueles leitores que
julgam os favelados que se envolvem com bebidas
alcoólicas.
d) a necessidade de legitimação plena demandada
pela escritora, preferencialmente vinda dos seus
colegas favelados.
e) a relação conflituosa entre a poeta e o público
leitor, que não considerou sua obra digna de
análise.
57.

54. A imagem de Babi lutando caratê sugere que
a) caratê é uma atividade exclusiva para meninos.
b) meninas podem ser adeptas de esportes de
combate.
c) meninas não devem lutar caratê ou outra arte
marcial.
d) meninas são melhores que os meninos em artes
marciais.
e) meninas apenas imitam as atividades praticadas
pelas mães.
55. Em “[...] ela escolheu fazer karatê ao invés de
ballet”, a expressão destacada só pode ser
substituída, sem ocorrência de alteração de sentido,
por
a)
b)
c)
d)
e)

também.
inclusive.
depois de.
ao lado de.
no lugar de.

56. ... Tem pessoas aqui na favela que diz que eu

O cartaz acima foi utilizado por um grupo de alunos
em uma manifestação ocorrida no último dia 15 de
maio, em São Paulo, quando estudantes e
professores da rede pública e privada foram para as
ruas reivindicar contra diversas pautas da educação.
Neste cartaz, em particular, percebe-se que os
autores nutrem, em relação aos seus mestres, um
sentimento de
a)
b)
c)
d)
e)

empatia.
piedade.
indignação.
descrença.
incredulidade.

58. POESIA
Poesia é um sonho apenas.
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Mais que um sonho.
É apenas.
b)

FRAGA, Myriam. Poemas. Rio de Janeiro: 7 Letras.
2017.
A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais
marcantes atributos da produção literária
contemporânea, que, no poema de Myriam Fraga,
se expressa por um (a):

c)

a) b) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas
limitações estéticas no processo criativo.
b) visão pessimista ante a incapacidade de
realização prática do gênero lírico.
c) concisão da mensagem, atribuindo ao gênero
lírico o poder da subjetividade.
d) questionamento da eficiência da literatura em
exprimir os símbolos oníricos.
e) constatação da característica do gênero lírico de
narrar histórias fantásticas.

d)

e)

de alimentos ricos em proteínas contribuíram para
o aumento da obesidade entre os adolescentes.
a
maior
participação
dos
alimentos
industrializados e gordurosos na dieta da
população adolescente tem tornado escasso o
consumo de sais e açúcares, o que prejudica o
equilíbrio metabólico.
a falta de atividade física somada a uma
alimentação
nutricionalmente
desequilibrada
constituem fatores relacionados ao aparecimento
de doenças crônicas entre os adolescentes.
a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes
entre os adolescentes advém das condições de
alimentação, enquanto que na população adulta
os fatores hereditários são preponderantes.
a prática regular de atividade física é um
importante fator de controle da diabetes entre a
população adolescente, por provocar um
constante aumento da pressão arterial sistólica.

60.
12 de junho
Eu deixei o leito as 3 da manhã porque quando a
gente perde o sono começa a pensar nas miserias
que nos rodeia. (...) Deixei o leito para escrever.
Enquanto escrevo vou pensando que resido num
castelo cor de ouro que reluz na luz do sol. Que as
janelas são de prata e as luzes de brilhantes. Que a
minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores
de todas as qualidades. (...) É preciso criar este
ambiente de fantasia, para esquecer que estou na
favela.
Fiz o café e fui carregar agua. Olhei o céu, a estrela
Dalva já estava no céu. Como é horrível pisar na
lama. As horas que sou feliz é quando estou residindo
nos castelos imaginários.

59.
Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos
A oferta de produtos industrializados e a falta de
tempo têm sua parcela de responsabilidade no
aumento da silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos
alimentares, de modo geral, mudaram muito”,
observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM),
no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no
Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar,
além de tomar pouco leite e comer menos frutas e
feijão.
Outro pecado, velho conhecido de quem exibe
excesso de gordura por causa da gula, surge como
marca da nova geração: a preguiça. “Cem por cento
das meninas que participam do Programa não
praticavam nenhum esporte”, revela a psicóloga
Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento
emocional das voluntárias.
Você provavelmente já sabe quais são as
consequências de uma rotina sedentária e cheia de
gordura. “E não é novidade que os obesos têm uma
sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer,
endocrinologista da Associação Brasileira para o
Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica.
Mas, se há cinco anos os estudos projetavam um
futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as
doenças que viriam na velhice já são parte da rotina
deles. “Os adolescentes já estão sofrendo com
hipertensão e diabete”, exemplifica Claudia.

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo. São Paulo: Ática, 2007.

A leitura atenta da escrita de Carolina Maria de Jesus
mobiliza a transformação de paradigmas. O trecho de
Quarto de Despejo: diário de uma favelada (1960)
apresenta a
a) alienação da escritora em construir devaneios que
possibilitem
a
real mudança
das
suas
experiências.
b) modificação do estilo de escrita da escritora,
adaptando termos consagrados da literatura à sua
ficção.
c) fratura da gramática normativa, denunciando a
incapacidade criativa da escritora em domar a
norma-padrão.
d) estrutura de resistência construída pela autora,
utilizando-se da escrita como possibilidade de
reação à realidade.
e) indiferença de Carolina Maria de Jesus aos
acontecimentos exteriores à sua relação
fundamental com a escrita.

Sobre a relação entre os hábitos da população
adolescente e as suas condições de saúde, as
informações apresentadas no texto indicam que
a) a diminuição do consumo de alimentos fontes de

carboidratos combinada com um maior consumo
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